MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR

Veteranbilar… Interiör av ett apotek från 1800-talet… Egyptiska mumier… Militaria… I Poznań
hittar du både vanliga museer och de väldigt unika, som till exempel Musikinstrumentmuseet, ett av
bara tre i Europa. Samlingar i museerna i Poznań är attraktiva inte bara för turister, utan också för
konstälskare, bibliofiler och historia entusiaster. Med Poznan City Card är biljetter till många
museer gratis.
PORTA POSNANIA

Porta Posnania är en perfekt början på en guidad tur på domkyrkaön. I Porta Posnania får man
upptäcka äldsta historia av den polska staten. Porta Posniania är inte endast ett museum, utan ett
modernt vetenskapscenter. Utställningar och andra tillställningar presenterar hur viktig den äldsta
delen av Poznań är för den polska identiteten.
mer

CROISSANTMUSEET

I Croissantmuseet kan du upptäcka regionens lokala traditioner. Små kamerala guidade turer ger
dig möjlighet att delta i live visningar, du får veta allt om St. Martins croissanter, om viktigaste
nästan hemliga ingredienser som är nödvändiga för att laga en St. Martins croissant. Du får till och
med en möjlighet att själv laga en St. Martins croissant.
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NATIONALMUSEUM

Museets samlingar av polska och europeiska konstverk spänner över antiken till moderna tider.
Utställningarna omfattar antikonst, medeltida konst, polsk konst som spänner sig från 1600- till
1800-talet, polsk konst från slutet av 1800-talet till början av 20:e århundradet, modern konst och
utländsk målningar.
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ARKEOLOGISK MUSEUM

Den enda egyptiska obelisken i Polen, förhistoriska verktyg som användes av första invånare av
nutida Storpolens region, gravurnor formade som människoansikten – det är bara en del av
underbara utställningarna som är tillgängliga för turister i Arkeologisk Museum i Poznań.
Arkeologisk Museum i Poznan är en an av de äldsta, största och mest drivna museerna i Polen.
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ARKEOLOGISKT RESERVAT GENIUS LOCI

Reservatet presenterar rester av en medeltida fästning rund en borgarstad som tillhörde under
Piast-dynastin samt rester av en mur från renässanstiden som då omringade domkyrkaön.
Fästningens historia som tar sin början i 10:e århundradet presenteras dessutom på ett spännande
sätt ett modernt audio-visuellt rum.
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LECH TURISTCENTER

Har du någon gång tänkt på hur lång det tar att brygga en flaska LECH öl? Hur ser denna process ut?
Hur fyller man 100 000 ölburkar på en timme? Vad döljer enorma gröna tankar på
Szwajcarska-gatan? Besök LECH Turistcenter och få svar på alla dina frågor!
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POZNAŃS STADSMUSEUM

Museets samlingar omfattar runt 12 000 objekt och dokumenterar stadens historia från medeltiden
till moderna tider. De mest värdefulla objekten är bl.a. en förgylld och emaljerad biskopsstav från
Limoges från 1200-talet, en bordsklocka med Poznańs emblem lagad av en lokal urmakare, Jan Stall
i uppdrag från dåvarande stadsmyndigheter, skomakaregillets glas från 1651.
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MUSIKINSTRUMENMUSEET

Musikinstrumentmuseet, det enda i sitt slag i Polen och ett av få sådana museer i Europa, befinner
sig i tre historiska hyreshus på Gamla Stan. Museets samling omfattar 2 500 objekt från alla epoker
och kontinenter. I museet kan du också se Oscar – statyetten som Jan A. P. Kaczmarek fick för sin
musik till filmen Finding Neverland.
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MODELLER AV DET GAMLA POZNAŃ

I källaren av franciskanerkyrkan finns det tre modeller av staden. Den första, skapad enligt
Braun-Hogenbergs skiss från 1618, i skala 1:150, visar gamla Poznań. Den andra visar
Piast-dynastins fästningsverk från 10:e århundradet, den tredje är en modell av Gamla Stan i skala
1:100 och är beskriven i blindskrift.
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VAPENMUSEET

Vapenumseet befinner sig i tidigare Fort Winiary, som blev byggt i åren 1828-1842. Den största
attraktionen är en utomhusutställning med flera militärfordon, 9 flygplan och 2 helikopter, 5
stridsvagnar samt talrika kanoner och granatkastare. De äldsta objekten kommer från 1800-talet.
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Fler museer
Fler museer hittar du på den digitala stadskartan HÄR.

